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ที่ TK.047/2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่ อง
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
2. คําชี ้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นทีส่ นใจ
สามารถ Download ข้ อมูลได้ จาก Website ของบริ ษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html
4. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 2
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 3
6. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
8. ข้ อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2560
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ซึง่ บริ ษทั ฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/05report_meetingshare.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจน้ อยที่สุด จึง
ขออนุมตั วิ งเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั อิ อกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท
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วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัตเิ พิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษัทฯมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมกิจการที่จะดําเนินการ.
ในอนาคต ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 3 เรื่ องวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้ อ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสาร
(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 3)
วาระที่ 4 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ จดั วาระการประชุมนี ้ไว้ ในกรณีมีผ้ ตู ้ องการ
เสนอเรื่ องใดเข้ าพิจารณา
อนึ่ง บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้ อมกันนี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยขอความร่ วมมือ โปรดส่งมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรื อมอบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนเริ่ มประชุม โดยบริ ษัทฯจะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคาํ ถามที่
ต้ องการให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact_investors.html หรื อโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จดั การ

